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Výlet na Krudum  
V sobotu 26. 4. 2014 se uskutečnil výlet s koňmi na rozhlednu Krudum. 

V 11.00 hod. jsme dorazili do bývalého útulku Pavlinčina fauna nedaleko 
Hruškové u Sokolova. Seznámili jsme se s Davidem a Klárkou, kteří jsou 
majiteli koníků. Koníci se osedlali a opatřili ohlávkou. Bylo krásně, a tak jsme 
se vydali na cestu.  

Hned jak jsme přišli na lesní cestu, byla možnost zdolávat terén na hřbetě 
koně. Našli se tací, kteří měli s jízdou na koni zkušenosti, a tak této možnosti 
využili.  

Cesta na rozhlednu Krudum není jednoduchá. Lesní cesta prudce stoupá do 
svahu. Ti, kteří se jízdy na koni zprvu obávali, začali pomalu uvažovat o tom, 
že nechají ulevit svým nohám a svezou se na koni. Majitelé koňů se nám 
snažili ve všech směrech vyhovět. Občas krkolomné výstupy na koňský hřbet 
nakonec s jejich pomocí úspěšně zvládli všichni ti, kteří měli zájem. Koně byli 
trpěliví, připadalo mi, jako kdyby  tak nějak věděli, co se od nich očekává. 

Po zhruba třech hodinách jsme se dostali do cíle. Odměnou nám bylo 
posezení u ohýnku, kde jsme si opékali buřty. Tomu, kdo sebral odvahu a 
vystoupal na rozhlednu Krudum, se naskytl  nádherný pohled na okolní 
krajinu Slavkovského lesa. 

Už když jsme se chystali k odchodu, začalo hřmít a obloha se zatáhla tmavými 
mraky. Přidali jsme proto do kroku. Když jsme znaveni namáhavou cestou 
dosedli do auta, spustil se liják. Všechno tedy krásně vyšlo. 

Autorka: Veronika 
 

Informace o výletě na Lanové centrum Linhart: 
Jak jsme informovali v minulém čísle, jsme pozvaní na akci do lanového centra na 
prolézání různě obtížných drah. Vše platí, vstup je zdarma, pouze se přesouvá termín!  

Nový termín je 15. 5. 2014!!!!!!! 
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A nakonec netradiční pohled z rozhledny  
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Kostel svatého Mikuláše 

Všechno kolem něj bylo po staletí zahaleno tajemstvím, je opředen mnoha 
mýty a pověstmi. Skřítky, vílami a obrovským bohatstvím se v lidských 
vyprávěních jen hemžil. Odpradávna se lidé snažili na základě těchto 
povídaček zde najít zlato, drahé kameny či sklepy plné vzácného vína…  

Kdy byl kostel založen, stále ještě přesně nevíme, ani se to pravděpodobně 
nikdy nedovíme. Na mapce, kterou jistý dr. Gnirs ke spisu přiložil, je 
vyobrazení polohy kostela s ručně napsanou poznámkou Rudera S. Nicolai 
/zříceniny sv. Mikuláše/. Jak se později při podrobném studiu originálu mapky 
ukázalo, byla poloha zakreslena naprosto přesně. Dokládá další zajímavost – 
Krudum je i zde, stejně jako u dr. Gnirse, pojmenován Krutum, čímž máme 
potvrzeno, že se tak hoře počátkem 19. století říkalo. Od poloviny 19. století 
bylo používáno jméno Chrudum. 

 

Předpokládaný vzhled kostel 

První odbornější průzkum místa, do kterého nás odkazovaly historické 
prameny, a kde se nacházely jakési kamenné zbytky a terénní vlny, provedla 
až v roce 1989 skupina archeologů - Petr Hereit, Jiří Klsák a Richard Král. 
Jejich nález byl nečekaný a překvapivý. Z jejich šetření vyplynul nenadálý 
závěr. Zbytky stavby nepatří kostelu, ale obranné pevnůstce – tvrzi. Situace 
celkově působila dojmem, že v těchto místech stávalo spíše opevněné místo, 
chránící Solnou stezku v hlubokých lesích, než svatostánek. Nepřímo tak opět 
upozornily na možnou existenci dávné keltské opevněné tvrze Wallburg, která 
se v oblasti měla vyskytovat.  
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Kostel prošel důkladným průzkumem. Měl obdélníkový půdorys dvou částí – 
presbytář a hlavní loď, vzájemně oddělených triumfálním obloukovým 
průchodem o průměru 5,5 metru. V suti kostela bylo nalezeno velké množství 
keramických střepů, jež by po odborné analýze měly vypovědět více o funkci 
kostela. Nalezlo se také množství skleněné vitráže, svědčící o náročném a 
velkolepém provedení oken. Uvnitř kostela jsou jasně zřetelné zbytky oltáře a 
soklů pro další církevní vybavení. Doba funkce kostela netrvala dlouho. 
Předpokládá se, že svou činnost ukončil před rokem 1500. Jelikož se nenašly 
náznaky, že by byl násilně zlikvidován, dá se usuzovat, že zanikl postupně 
pozvolným rozkladem.   

V okolí hory Krudum byla v dávné době též osada, jejíž obyvatelé střežili 
uvedené dopravní cesty.“ Krátká zpráva uvádí, že ve vsi stávala důležitá 
stavba – celnice /mýto/, což by dokazovalo významné a sledované místo. V 
loketských kronikách z 16. stol. se prý ještě nacházely celní výměry na 
proclívané zboží. Uváděné jméno oné dosud neobjevené vesničky zní 
„Rodau“. Na žádné z dosud známých map ji nenajdeme. Označení Rode ve 
staroněmčině znamenalo osadu, zbudovanou z jednoduchých stavení – srubů, 
podzemních děr (tzv. zemljanek) apod. Zmíněné příbytky si budovali jako 
dočasný domov. Je známo, že se v okolí Krudumu ve velkém pohybovali 
horníci, kteří dolovali vzácné nerosty. Ti si mohli jednoduché stavby stavět, 
vždyť všichni očekávali, že co nejdříve zbohatnou a vrátí se do svých starých 
domovů. Dalo by se tedy soudit, že lidé z okolí pak podle těchto staveb mohli 
ves pojmenovat. Pokud by stavby byly pouze dřevěné, nemuselo se z nich 
zachovat nic, co by na první pohled existenci vsi dokazovalo.   

A co říci na závěr? Hlavní pověst hory Krudum vypráví, jak byl ve hradě na 
hoře zabit zrádnými poddanými hradní pán. Tou dobou měl být jeho syn na 
cestě do Říma za získáváním životních zkušeností. Vrátil se dříve, nežli byl 
otec pohřben, a tak stihl poznat, že byl nevěrníky otráven. Otce nakonec 
pohřbil přímo v kostele sv. Mikuláše při úpatí hory, a s proradnými 
poddanými zúčtoval.  Jaké však bylo překvapení archeologů, když skutečně 
pod podlahou kostela objevili kompletní kostru dospělého muže!  
 
 
       Zpracovala: Nikola Skalická 
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O sýru od tajemné ženy 

Jednoho krásného dne mířil jeden muž z Vranova do Třídomí s košem plným 
vajec. Cestou si to zamířil přes Krudum, a poněvadž byl velmi unaven, posadil 
se na pařez u cesty. Cestou mu silně vytrávilo, a on si mrzutě uvědomil, že ač 
má před sebou ještě kus cesty, nemá nic k jídlu. Během svého odpočívání 
spatřil po cestě jdoucí ženu. Poprosil ji, zda by mu nemohla dát něco k snědku, 
že je velmi hladový. 
 

Žena mu opověděla: „Mám jen dva malé sýry, je to vše, co ti mohu 
nabídnout.“ 
 

„To nic,“ řekl muž „mě stačí i trochu, jen je dej.“ 
 

„Dám, když ty mně za ně dáš dvacet vajec.“ Odpověděla žena, a tím přivedla 
muže do rozpaků. Nebyl to dobrý obchod a moc se mu do něho nechtělo. Hlad 
byl ale silnější, a tak svolil. Sotva vyměnil své vejce za sýr, žena zmizela, ani 
si nevšiml kam. 
 

Vzal oba sýry, ale snědl jen jeden, i když byl velmi chutný. Ten druhý se 
rozhodl vzít domů, když byl tak draze koupený, a protože byl i velmi lahodný, 
chtěl nechat kousek ochutnat své ženě. Schoval sýr do kapsy, a již posílen, 
hned snáz zdolal zbytek cesty. 
 

V Třídomí pak prodal zbytek svých vajec a vracel se domů. Cestou přemýšlel, 
jak ženě a dětem vysvětlí, že tentokrát nese domů za plný koš vajec tak málo 
peněz. Vždy přinesl mnohem více, takže měli na živobytí. Sotva přišel domů, 
snažil se ženě vysvětlit svůj slabý výdělek. Žena jej slavnostně nepřivítala. 
Aby trochu zmírnil její výtky, chtěl nabídnout dětem chutný sýr, za který 
zaplatil tolik vajec. 
 

Svolal je, aby jim sýr nabídl. Když jej však vyndal z kapsy a vybalil z papíru, 
vytáhl místo něj velký kus ryzího zlata. Teprve poté se ženě přiznal, jak 
„špatně“ svá vejce cestou vyměnil za kus sýru. 
 

Z knihy Krudum - Mýty, báje a pověsti Slavkovského lesa Luděk Jaša 

       Zpracovala: Štěpánka Š. 
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Od 12. Do 18. 4. jsme prodávali na Jarních trzích 
na náměstí TGM u Hlavní pošty naše výrobky. 

Prodávané věci se líbily, lidé se u stánků zastavovali a obdivovali je.  
Někteří si dokonce i něco koupili. Více informací najdete v příspěvku  
od Josefa S. na další straně. 
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Trhy Fokusu v K. Varech 

Náš stánek na třídě T.G.M. byl 
plný výrobků. Pocházejí 
z chráněné dílny Fokusu. 
Osazenstvo dílny se skládá 
z profesionálů i klientů, jež dělají 
své výrobky pro potěšení své 
i kupujících. Na fotkách jsou po 
sobě: paní Diana, paní Štěpánka  
a pan Milan. Kolem nich vidíme 
výrobky, na kterých jsme 
spolupracovali. 

Nejvíc se nám 
povedli králíci, 
ale nechyběly ani 
chňapky pro 
hospodyňky. Ve 
stánku jsme 
prodávali i 
ozdobné brože. 

~ 8 ~
Při práci jsme v podstatě procvičovali mozkové funkce, jež jsou 
pro každého člověka důležité. Osobně jsem měl také radost, že 
můžu dělat něco, co má smysl.                                                        
Josef 
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V minulém čísle jsme vám předložili vědomostní 
kvíz týkající se Velikonoc.  
 
Měsíc jsme vás napínali, ale nyní předkládáme správné řešení: 
 

1) B – správně se píše veselé Velikonoce 

2) C - Velikonoce jsou oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista 

3) A – Ježíš Kristus byl ukamenován o Velkém pátku 

4) B - Velikonoční svátky připadají na neděli následující po prvním  
           jarním úplňku 

5) A – Velikonoční symboly jsou – beránek, kříž, vajíčko, kočičky,  
 zajíc 

6) C - Dívky a ženy mají být na Velikonoce vyšlehány, aby zůstaly  
           mladé a plodné 

(Ne aby se jim muži beztrestně pomstili, jak tipovali mnozí…. ) 
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Václav Neckář 

 
Životopis 
 
Působil jako herecký elév v Mosteckém divadle pracujících a v plzeňském 
divadélku Alfa. Od roku 1966 účinkoval v divadle Rokoko.  
 
V letech 1968 až 1970 byl společně s Martou Kubišovou a Helenou 
Vondráčkovou členem pěvecké skupiny Golden Kids. Jako herec se proslavil 
především rolí ve filmu Jiřího Menzela Ostře sledované vlaky natočeném na 
motivy stejnojmenné novely Bohumila Hrabala, ale hrál i hlavní role ve 
filmech Skřivánci na niti a v pohádce Šíleně smutná princezna. Nazpíval 
písničky k filmům, např. Jak básníci přicházejí o iluze, Jak utopit doktora 
Mráčka nebo Páni kluci. 
 
 Od 70. let natáčel a koncertoval se skupinou Bacily, kterou řídí jeho bratr Jan 
Neckář. K jeho dvorním autorům patří již zmíněný bratr Jan Neckář a Ota 
Petřina, ale psali pro něho i Karel Svoboda, Petr Hapka, Petr Janda nebo 
Bohuslav Ondráček. O texty se mu starali mj. Zdeněk Rytíř, Michal Horáček, 
Jan Schneider, Ladislav Kantor nebo Michael Prostějovský. Kromě popových 
hitů, např. Stín katedrál, Tu kytaru jsem koupil kvůli tobě nebo Lékořice, má v 
repertoáru i řadu balad, např. Nautilus, Suzanne, Perla nebo Podej mi ruku a 
projdem Václavák. V 70. letech natáčel i hloubavější tematická alba, folk-
rockové Tomu, kdo nás má rád nebo big bítové Planetárium. V 80. letech se 
mj. věnoval i rockové hudbě - album Pod komandem lásky. 
 
K jeho nejznámějším hitům patří např. píseň Má něco s jedním pánem z roku 
1969. Jde původně o zahraniční píseň s názvem Cuando sali de Cuba, autorem 
hudby byl Luis Aguillé a český text vytvořil Zdeněk Borovec. 
V roce 1986 byl jmenován zasloužilým umělcem.  
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V roce 2000 Necenzurované noviny č. 04/2000, str. 56 byl Václav Neckář 
uveřejněn na seznamech spolupracovníků Státní Bezpečnosti v kategorii 
důvěrník pod krycím jménem Bacil.  
 
V Mladé frontě dnes z 26. června 2007 napsal novinář Ondřej Šťastný o 
Neckářově spolupráci s StB toto: "Neckář donášel tajné policii v letech 1978 - 
1987. Původně měl být nasazen na manažera své skupiny Hanuše Bunzela. 
Později, kdy se StB upsal i Bunzel, využívala Neckáře jako zdroj informací ze 
socialistické hudební scény. Jedno z Neckářových hlášení mluví o tom, že se u 
Kubišové v bytě schází pravicoví exponenti, např. Jiří Dienstbier. V roce 1978 
zase informoval StB o dění na kubánském mezinárodním festivalu, kam vyjel 
se svojí kapelou." Podrobnější informace ohledně spolupráce s STB jsou 
uvedeny v knize Cesta do mé paměti (DARANUS 2010). 
 
Jde o jednoho z pěti čestných občanů města Ústí nad Labem, kde dlouho žil a 
po nuceném opuštění Pragokoncertu našel "azyl" se skupinou Bacily u 
severočeské agentury. Pragokoncert opustil již v roce 1971 a přešel se 
skupinou Bacily do Pražského kulturního střediska (PKS). Z PKS do Ústecké 
agentury odešel i s Bacily v roce 1980.  
 
Neckář je příbuzensky spjat s bývalou poslankyní Marií Kabrhelovou a 
spisovatelkou Annou Sobotkovou. V roce 2011 natočil se skupinou Umakart 
velmi úspěšný filmový soundtrack k filmu Alois Nebel s názvem Půlnoční. 
 

            Zpracoval: Milan Kubík, DiS. 
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Jazykový koutek      

  
  
Jak se jmenuješ? What´s your name? 
Jmenuji se Jana. My name is Jane. 
Jsem Jana. I am Jane. 
Kdo je to? Who is this? 
To je můj kamarád Tom. It´s my friend Tom. 
Odkud jste/jsi? 
Jsem z České republiky. 
Kde bydlíš (bydlíte)? 
Bydlím v Karlových Varech. 

Where are you from? 
I am from the Czech Republic. 
Where do you live? 
I live in Karlovy Vary. 

 
Čísla 
one 
two 
three 
four 
five 
six 
seven 
eight 
nine 
ten 

 
Numbers 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 

V této lekci čísla do deseti, v další lekci budeme pokračovat. 
 
 
Trénovat výslovnost budeme společně v STD. Pokud je někdo nedočkavý,  
může si výslovnost najít a poslechnout například na: 
http://cs.bab.la/slovnik/anglicky-cesky/goodbye 
nebo i jiných stránkách. 

Na další lekci angličtiny se těší Nina 
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Pokud si chcete aktivně odpočinout, něco pěkného 
zažít, pojeďte do Krkonoš s Fokusem! 
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TEPRVE ÚDIV 
NAD NÁMI DVĚMA 
ÚDIV 
NAD MUŽEM A ŽENOU 
ZE MNE UDĚLAL ČLOVĚKA 
NYNÍ VÍM TO, 
CO NEVÍ ŽÁDNÝ ANDĚL 
-z nebe nad Berlínem od Wima Wenderse a Petera Handkeho 
 
 
Můj anděl jsi totiž Ty 
Za ty roky se mnou už máš svatozář, 
Můj anděli. 
Žiju pro tebe 
a snažím se dělat co mohu a umím 
jak jen mi zdravotní stav dovolí 
koukni se někdy do mých očí. 
Vidíš tu důvěru a lásku s kterou k Tobě vzhlížím? 
Jasně, občas to zaskřípe, neboť jsme jen lidé 
Prosím, nezlob se, když prásknu dveřmi a utíkám 
neboť nechci abys mne viděl plakat, 
Nevyčítej mi, že nejsem krásná, nevíš jak tím trpím. 
Prosím nevyčítej mi mou minulost 
vždyť o tom víš kulový 
A jestli se rozhodneš semnou životem jít, já tě nikdy nezradím, 
Jsem Tvá žena. 
Je jen pár věcí, před nimiž Tě neumím ochránit. 
A to : stáří, nemoc a smrt. 
Ale ty jsi anděl- 
a andělé nestárnou, nemarodí a žijí věčně. 
 
 

Autorka: Lucie Z. 
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MÁJOVÝ DEŠTÍK 
 
K prvnímu máji 
Všechno je v háji 
Nemám se jako v ráji 
 
Snad až se kamarádka vrátí 
Stesk můj se jistě někam ztratí 
A všechno jde tou správnou tratí 
 
Život ve správných kolejích 
Osud mít pevně v rukách svých 
Pak štěstí svoje snad bych stih‘ 
 
Přeju všem krásné zážitky 
Jistě nikdo nemá námitky 
Všichni ať běží pro kytky 
 
A přidejte májový polibek 
Před kterým by klobouk i Mácha smek‘ 
Protože pak z těchto vzpomínek 
vznikne básnička jak malovaná 
Pod rozkvetlou třešní rozepsaná 
Kdo miluje – tím je podepsaná 
 
Autor: Honza M. 
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Báseň  O zrození růže 
 
Povídala květina, že neví kam s očima 
Když jí balí mladý pán 
Casanova tulipán 
Svěřila se květina, že jí pozval do kina 
a večer, u autobusu 
dostala prý první pusu 
Pak plakala květina, že prý si jí nevšímá 
ale když se vybulila, nový idol objevila 
Kaktus.Toť prý jméno jeho 
je to trefa do černého. 
Je to asi anarchista-bodáků má nejmíň třista 
Jenže frajer pospíchal-za dva dny jí opíchal 
I když to zní možná hloupě, teď spolu čekají poupě. 
A tak kaktus za to může 
že se narodila růže. 
 
Autorka: Lucie Z. 

 
 
 
 
 
Byli jste varováni! 
 
Hrníčkové dvojverší 
 
Türkije do kýble se vejde, 
však naopak to nejde. 
  
 
Autor: Tomáš  K. 
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Autor: William Blake 
 
 

Přirozenost nekonečnosti jest takováto! 
 

Že každá věc má svůj vlastní Vír; 
 

a když jednou cestovatel skrzevá Věčnost 
 

prošel tím Vírem 
 

vnímá to rolujíc nazpět dozadu 
 

Jeho cesta, do glóbu sama sebou se svinujíc: 
 

jak Sol 
 

neb jak Luna, či vesmír hvězdného majestátu. 
 

Když se drží vpřed na své zázračné cestě na zemi 
 

Či jak člověčí forma, 
 

přítel se kterým žil prostopášně 
 

Jako oko lidské vidí  
 

obojí východ & západ obklopující 
 

Toho vír; 
 

a sever & jih,  
 

s veškerým jejich hvězdným hostitelem; 
 

Také vzcházející Sol   
 

& úpadkovou Lunu 
 

vidí vůkolem  
 

Jeho kukuřičná pole 
 

a údolí pět set akrů čtverečních, 
 

Tedy je země jedna nekonečná pláň, 
 

a nikoliv tak zjevná 
 

Bezmocnému poutníkovi 
 

upoutanému pod lunárním stínem. 
 

Tedy jsou nebesa vír průchozí již, 
 

a země 
 

Vír ještě neprůchozí  
 

poutníkem skrzevá Věčnost. 
 
Tomáš K. 
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Abychom se nenudili  
 
 
1) Uspořádej uvedené hory podle nadmořské výšky od nejnižší  
    k nejvyšší: 
    Říp, Sněžka, Velký Javor, Mont Blanc, K2, Gerlachovský štít,  
    Boubín 
 
2) Odhadni celkový počet samostatných kostí v lidském těle: 
    a) 50   b) 206   c) 1 106 
 
3) Čeští prezidenti jezdí od r. 1921 odpočívat na zámek: 
    a) v Lounech  b) v Lánech  c) ve Lnářích 
 
4) Který stát nesousedí s ČR? 
    Německo, Polsko, Maďarsko, Rakousko, Slovensko 
 
5) Co je to fata morgána: 
    a) meteorologický jev, při němž se světlo odráží o ohřátý vzduch 
    b) meteorologický jev, při němž se světlo odráží o studený vzduch 
    c) zjevení při deliriu tremens 
 
6) Jaké písmeno označuje v morseovce tečka: 
     a) A   b) E   c) O 
 
7) U žáby je větší: 
    a) samec  b) samička  c) stejně velcí 
 
8) Bohumil Hrabal byl český: 
    a) malíř  b) chemik  c) spisovatel 
 
9) Mulat je míšenec: 
    a) černocha a indiána  b) bělocha a černocha  c) bělocha a indiána 
 
10) Třicetiletá válka trvala: 
    a) 26 let  b) 30 let c) 32 let  d) 40 let 
 
 
Řešení: 1. Říp, Boubín, Velký Javor, Sněžka, Gerlachovský štít, Mont Blanc, K2; 2. b) 
– někdy se uvádí 233; 3. b); 4. Maďarsko; 5. a); 6. b) – písmeno E; 7. b); 8. c);  
9. b); 10. b) 

      Autorka: Nina 
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Co se skrývá v tajence? 

                 

 

 

 

 

   

 

  1. vysoušeč vlasů 
  2. otvor ve zdi 
  3. jméno spisovatelky Světlé 
  4. kus látky na stole 
  5.  --- nad zlato 
  6. bílý nápoj 
  7. Modré z ---- 
  8. jednotná měna v EU 
  9. syn mého strýce 
10. duchovní bytost 
11. bobkový list jinak 
12. neschopný pohybu 

Autorka: Lucka Z. 

1.       

2.         

3.                 

4.           

5.       

6.           

7.         

8.         

9.                   

10.           

11.             

12.                 
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Internetové stránky našeho sdružení jsou: www.fokus-mb.cz 
 

 
Další odkazy: 

www.rpkk.cz 

 
 
 

www.cmhcd.cz 

 
 
 

www.stopstigmapsychiatrie.cz 

 
 
 
Náměty, návrhy, připomínky, chválu i stížnosti a hlavně příspěvky 
posílejte na:  redakce.fokuskv@seznam.cz 
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Nové FOKUSÁCKÉ týmy v Sokolově  
a Chebu: 
 
 
Sociální rehabilitace Cheb 
Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, Cheb, 350 02 
 
Blanka Horníková          778 407 856  
Martina Eisenhammerová, DiS.   778 407 857 
Markéta Benešová, DiS.    778 407 858 
Marek Lučín      778 407 859 
 
 
Sociální rehabilitace Sokolov 
Svatopluka Čecha 1001, Sokolov, 356 01 
 
Bc. Michaela Loudová, DiS.      777 481 105 
Lada Balická      778 407 851 
Michaela Langhojerová, DiS.   778 407 852 
Jiřina Procházková, DiS.    778 407 853 
Dagmar Zomerská     775 562 055 
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Kde nás najdete: 
 
Naše Sociálně terapeutická dílna je na ulici Stará Kysibelská 602/45  
v Karlových Varech - penzion Hestia, vchod je ze zadní levé strany 
penzionu, po schodech dolů. 
 
Kontakty: 
 

Oblastní ředitel: 

Jaroslav Hodboď  608961361 

Dílna: 

Milan Kubík, DiS.  775562054 

Veronika Kurincová, DiS. 777365237 

Diana Kostková  775562064 

Štěpánka Šimková  775562060 
 

 

Terénní tým:   
Nám. 17. listopadu, 710/12, Karlovy Vary – Rybáře 
 
    

Zuzana Habrichová, DiS. 775582276 
 

Mgr. Nikola Skalická  775562065  

Bc. Michaela Pirasová 775562056 

Bc. Michaela Štollová 775562061 

Bc. Tereza Heineková, DiS. 775562059 
 
 
Zpracovala: Diana Kostková 
Podíleli se:   Veronika Kurincová, DiS., Milan Kubík, DiS., Štěpánka Šimková, 
                      Mgr. Nikola Skalická a samozřejmě naši klienti  
Korektura:  Marcela Dieneltová 

             


